Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų
gerosios praktikos 2018 metų konkurso rezultatai

Vidaus reikalų ministerija kasmet nuo 2006 metų (2018 m. – jau 13 kartą) skelbia konkursą
geriausiam praėjusių metų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui nustatyti.
Siekiant labiau pritraukti bendruomenes dalyvauti stiprinant viešąjį saugumą, skatinti gyventojų
(bendruomenių) aktyvumą ir savanorystę, 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Konkurso nuostatų
pakeitimu buvo išplėstas konkursui paraiškas galinčių teikti asmenų ratas ir sudarytos lengvesnės
sąlygos konkurse dalyvauti bendruomenėms su jų iniciatyvomis (mažesni reikalavimai jų
teikiamoms paraiškoms, iniciatyvos turi bendrai prisidėti prie viešojo saugumo stiprinimo, tačiau
neprivalo atitikti tų metų skelbiamo konkurso temų), padidintas Konkurso paskatinamasis fondas.
Todėl nuo šių metų konkursas tapo ne tik nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų,
bet ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursu.
Šių metų naujovė yra ir tai, kad Konkurse gali dalyvauti ne anksčiau kaip per praėjusius trejus
kalendorinius metus, ėjusius prieš konkurso skelbimo metus, vykdytas nusikaltimų ir kitų teisės
pažeidimų prevencijos projektas ar bendruomenės iniciatyva. Ankstesnių konkursų metu paraiškos
galėjo būti teikiamos tik tų projektų, kurie buvo vykdyti per vienerius praėjusius kalendorinius
metus nuo konkurso paskelbimo metų.
Džiugu, kad šie pakeitimai davė naudos – šiemet kaip niekada sulaukėme labai daug paraiškų (jų
buvo pateiktos net 44). 5 paraiškos buvo bendruomenių iniciatyvos, 39 – projektų paraiškos.
Konkurse buvo kviečiamos dalyvauti įvairios organizacijos, asociacijos (nevyriausybinės
organizacijos), valstybės ir savivaldybių institucijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai,
bendruomenės.
Konkursui pateikti 2015–2017 metais vykdyti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos
projektai turėjo atitikti šias konkurso temas:
– „Bendruomeninė policijos veikla: bendruomenės ir policijos bendradarbiavimas,
prevencinės iniciatyvos siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką“;
– „Saugios aplinkos švietimo įstaigose kūrimas“.
26 projektai pateikti pagal temą „Bendruomeninė policijos veikla“ ir 10 – pagal temą
„Saugios aplinkos švietimo įstaigose kūrimas“, 3 iš pateiktų paraiškų neatitiko nustatytų konkurso
temų. Viso įvertinti 34 projektai, 5 projektai nevertinti dėl jų neatitikties Konkurso nuostatų
reikalavimams.
Įvertinus pateiktus projektus, Konkurso laimėtoju paskelbtas projektas „Šiaulių rajonas
kuria saugumo formulę“, kurio rengėjas – Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas –
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paskatintas 1 200 Eur premija. Paskatinamoji 700 Eur premija skirta projekto „Policijos lėlių
teatras“ rengėjui Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono
policijos komisariatui, paskatinamoji 500 Eur premija – projekto „M.I.T. – Mobilus info taškas“
rengėjui Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, paskatinamosios 200 Eur
premijos šių projektų rengėjams: „Vaikų ir jaunimo stovykla „Pažinkime vieni kitus“ rengėjui VšĮ
„Auto Moto group“, „Aš saugus ir užimtas“ rengėjui Jonavos pradinei mokyklai, „Stop smurtui
mano aplinkoje“ rengėjui Kupiškio prevencijos centrui.
Įvertinus pateiktas bendruomenių iniciatyvas, Konkurso laimėtoju paskelbta
bendruomenės iniciatyva „Ilgametis Dvarčionių rajono viešojo saugumo stiprinimas“, kurio
rengėjas gyventojų asociacija „Dvarčioniškiai“ paskatinta 600 Eur premija. Paskatinamoji
400 Eur premija skirta bendruomenės iniciatyvos „Darom“ graffiti šalinimas“ rengėjui 542-ajai
Daugiabučio namo savininkų bendrijai, paskatinamoji 300 Eur premija – „Į vienybę ir saugumą
per bendrą darbą, kūrybą“ rengėjui Rėkyvos gyvenvietės bendruomenei, paskatinamosios 100 Eur
premijos šių bendruomenių iniciatyvų rengėjams: „Eismo saugumas Slavikų seniūnijos
bendruomenėje“ rengėjui Slavikų seniūnijos bendruomenės centrui ir „Rašinių konkursai“
rengėjui Kauno bendruomenės centrui „Girsta“.
Visi tinkamas paraiškas pateikę konkurso dalyviai, o taip pat komisijos nariai apdovanoti vidaus
reikalų ministro padėkomis.

